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  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين... ... صص لةسةر ناكر لةسةر ناكرييكةركوك كوردستانةو مساوةمةكةركوك كوردستانةو مساوةمة
  

 ي رزطارخيوازي ئةو طوشارة طةورةيةية كةلةسةر بزوتنةوةص ثيدةكر لةم دواييانةدا هةسيتيئةوة
  .  داهاتووداي كةمترين ماف لةعيراقكوردستان هةية بؤ قبولَثيكردين

 تالَيان هةية ئةزمويني و  يادةورةي بزوتنةوةكة هةمووانيش شاراوة نيية كةكوردو سةركردايةيتيال
 ي ناوةند دروستبونيةوة تا هةنووكة كةهةميشة دةولَةيتي عيراق هةر لةسةرةتاي ناوةندلةطةلَ دةولَةيت

 داوةو  ئاطر بِرو دانوستايني هةولَص ثيشمةرطةدا بووبي سةربازيكةلةذير طةورةترين طوشار
  .  كردووة قبولَي كورديش ئةمةسةركردايةيت

 كوردستان  عيراق ويستويانة كةمترين ماف بدةنة طةيل كاتدا رذيمة يةك لةدواييةكةكاينيلةزؤربة
  .  عةرةب دايانناوة كوردددا نةناوةو بةبةشيك لةطةيل طةيلياخود هةردانيان بةمايف

 يِروو جوطرافياوة دةكةويتة كوردستانةوةو لةي كةلةِروو كوردستاينيكةركوكيش وةكو شاريك
  .  كوردن دانيشتوايني سوكانيةوة زؤربةي تيا ذياوةو هةتا ئيستاش لةِروويميذووييةوة كورد

 كورددا هةردةم ي هةر دانوستانديك سةختةو دذوارةكاندا لةكايتي بةركةوتووة لةملمالنيي شيريبةش
 يش ثرؤسةبةعةمةلي و  لةكوردستانص كةركوك دابِرب لةبةغداد ويستويةيتي ناوةنددةولَةيت

 ي حةملةي ئةو شارة لةضوارضيوةي كورديكولتوري و  شوينةواريسِرينةوة و تةرحيل و بةعةرةبكردن
  .  كةركوك بووة لةكوردستانيجياكردنةوة

 ناديار ي كةركوك دواخبةن بؤ كاتيكي مةسةلةص ئةوةية عةرةبةكان دةيانةوص لةئيستادا دةبينريئةوةش
  .  ئةواندايةداطريكارييةكاين و  مةبةستة شؤظيينيةوةند كةلةبةرذيكةبيطومان ئةوكاتة

 يرذيمةكةيةوة فيربووين ئةوةية ئةوة بةتةا صةدام نيية كةهةولَ و  صةدام لةِروخاينيئةوانةيش
تر هةمان ي بوو بةواتايةك عةرةيبي ناخيوالَبةلَكو صةدام هةلَقو،  دايةي كورد طةيليسِرينةوةو جينؤسايد

  .  صةدامني هةمان ديدطاو كولتوريوالَة هةلَقوئةم دةستةو تاقم
 ي عيراق بةلَكو صةدام كوِري خةلَك بوو بؤ سةركوتكرديني ترةوة دانةبةزيضونكة صةدام لةهةسارةيةك

 ثان ي بةوةفاي عةرةبيية صةداميش تةنيا نوينةريكي بوو كةكلتورو ديدطاي خؤينةتةوةو كولتور
  .  بوويب عةرةيشةقام و  عةرةيبيناسيؤناليزم

 لةهةندةران خؤيان ناونا ي هةبوو ئةويش ئةوةية هةموو ئةو عةرةبانةي تريوة جطة لةوةش مةغزاية
 ئيستا دةيبنينني ي ضونكة ئةوةي دميوكراسيتيان هةبوو نةك كيشةالَ دةسةيكيشة، بوو بةرهةلَستكار

 ي كيشةدواخستين،  صةدامة لةبةريان دايهةمان جلوبةرط و  صةدام حسينةيشيواز و هةمان مةالمح
ي و  سياسي هةية جطة لةطةمةيةكي كةركوكدا ض ثاساويك بوويندان نةنان بةكوردستاين و كةركوك
 يتةنانةت ال و  هةموواني دووبارةكردنةوة البةيب،  شوظينيسيتي بةدةو عةرةيبي برييسةفقةيةك

سةرذميرييةكان و  و  بةلَطةو ديكؤمينتيئاشكراية بةثي ي عيراق عةرةيب ناسؤناليسيتيتوندِرةوترين بالَ
  . هتد كةركوك كوردستانة

 كوردستان ي كةركوك بؤ نيو جوطرافياي ئةوانةوة هةية لةطةِرانةوة بوويني لةثشت ناِرازيم داخؤ ضالَبة
 ياو ثاكتص كوردان بةو مةبةستة نايةت كةكورد دةبيكاتيكيش كةدةلَيني كةركوك كوردستانةو خاك

 يلةسةر ثيوةر و تيةكالَ بكات بةلَكو تةواو بةثيضةوانةوة هةموو ئةوان وةكو هاوي ناونةتةوةكاين
  .  كيشة لةو شارةدا بذينص بوون بةبيتالَهاوو

1 



www.kurdistannet.org 
    بةكايت كوردستان 9:56 6-1-2005

 ناو كةركوك ئةو راستية تيبطةن كةلةكوردستاندا دةذين بةدلَنيايشةوة  هةموو نةتةوةكاينصم دةبالَبة
يةوة ي راثةِرينيش بةهةموو كةموكوِرييةكاني دواةوة بيتة جةالد و ئةزموينيي لةقوربانصكورد نايةو
  .  متسامح و متوازيعةي شةقاميكي كوردي شةقاميسةملاند

 هةرطيز ص ينينةوة كةنابPUK و PDK  كورد بةتايبةيت هيزة سياسيةكاينيليرةوة دةبيت بةئاطا
 و  سةركردة عةرةبةكان خبؤني ناكات فريوي قبولَميذووشص و ناشكر و مساوةمة لةسةر كةركوك بكةن

  .  ئالَتوننييتر كةبيطومان ئةوكاتانة بؤ عةرةبةكان ضركةي كةركوك تةئجيل بكةن بؤ كاتيكيكيشة
 يبةطوتاريك و  كةركوك بكةين حالَةيتييةوة ضاوديري سياسي ئاطاييهةربؤية دةبيت بةوثةِر
 ي داهاتوو هةمان ميذوويكوكيشةوة تةرح بكةين تا لةعيراق كوردستان بةكةرييةكطرتووشةوة وةرةقة

  هةموو ئازارةكاينص بوترص كةدةبي رابردوو دووبارة نةبيتةوة وةجطة لةوةي سال83َ يخوينِريذ و تالَ
 يطؤِري و  دةستةجةمعجينؤسايدو كوشتين و  بارانيكيمياي و  هةر لةئةنفال1975 ي سالَيدوا

 ي بةرطريكردن بووة لةناسنامةي كوردستان لةثيناوخاثوركردين و ةلةسيدارةدانبةكؤمةلَةوة تا دةكات ب
  لةسةر داننةناين1974 ي شةِر لةسالَي هةلَطريساندنةوةيضونكة هؤكار،  كةركوك بووينكوردستاين

 كةركوكدا ئةطةرنا بةعس بةِرادةيةك لةبةرامبةر شؤِرشدا الواز بوو  بووينبةعس بوو بةكوردستاين
 . يةوة قبولَ دةكردي بةملكةضي تريداواكارييةككةهةر 
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